
Stichting Kerkconcerten Vries 

 
Doelstelling 

 
De stichting heeft als doel het zonder winstoogmerk organiseren van concerten 
met voornamelijk klassieke muziek, zowel instrumentaal als vocaal. De locatie 

die wordt gebruikt is de Bonifatiuskerk in Vries, door de goede akoestiek en 
sfeervolle uitstraling een bijzonder goede locatie voor dit doel.  

 
Beleid 
 

Uitvoerende musici worden gezocht in het hele land maar bij voorkeur in de 
noordelijke regio. Uitgangspunt is kwaliteit en professionaliteit en een goede 

uitvoering. Van tijd tot tijd wordt aan jonge, getalenteerde musici gelegenheid 
gegeven op te treden.  
Tussen oktober en mei vinden concerten een maal per maand plaats op 

zondagmiddag, soms op zaterdagavond.  
De entreeprijzen moeten zo laag mogelijk zijn om de concerten mogelijk te 

maken voor een breed publiek, zowel uit Vries als de hele gemeente Tynaarlo en 
wijde omtrek. 

 
Werkwijze 
 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit een aantal vrijwilligers die samen het beleid en de programmering 

bepalen. 
Om het jaarlijkse programma aan het publiek te presenteren wordt een website 
onderhouden waarop alle informatie over concerten en uit te voeren muziek te 

vinden is. Seizoensbrochures met het jaarprogramma worden elk jaar huis aan 
huis verspreid in Vries. Op diverse plaatsen in de regio zijn de brochures 

verkrijgbaar. 
Ieder concert wordt in de pers aangekondigd en kaarten kunnen op de website of 
telefonisch gereserveerd worden. 

Via de website kan men zich abonneren  op een email-nieuwsbrief. 
 

Toekomst beleid 
 
Uitgangspunt is dat we financieel zo onafhankelijk mogelijk willen werken. 

Opbrengsten en kosten van de concerten moeten met elkaar in evenwicht zijn. 
Een eventueel batig saldo kan dienen om een toekomstige tegenvaller te 

compenseren.  
Maar om het continueren van de concerten toch te waarborgen wordt er intensief 
gezocht naar financiële middelen. Gemeentelijke subsidie is niet meer 

vanzelfsprekend en dus zijn we andere mogelijkheden aan het verkennen. 
Inmiddels bestaat er met het Prins Bernhard Cultuurfonds  een goede relatie. 

Met het werven van donateurs die de stichting een warm hart toedragen slaan 
we een nieuwe weg in.  
 
 
 


